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Bakgrund: Det finns många tänkbara orsaker till att pedagoger deltar i barn fria lek. 
Exempelvis kan barnen behöva stöttning i sin lek, miljön behöver utformas på ett sätt som 
främjar barns lärande och utveckling, dessutom ges pedagogen möjlighet att observera barnen. 
Pedagogens makt syns tydligt i samspelet med barnen och tar olika uttryck beroende på 
situation.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att ge en fördjupad förståelse för pedagogers agerande 
i relation till barns lek.  

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie för att ta del av pedagogers egna tankar 
kring barns lek i sitt yrkesutövande. 

Resultat: Resultatet i vår studie visar att pedagogers deltagande i barns fria lek påverkas av 
olika faktorer i verksamheten. Vår analys resulterade i tre teman och under dessa teman 
skapades ett antal subteman. Detta sammanfattas under rubrikerna definition av fri lek, 
organisation och pedagogens olika roller och dessa presenteras i vår resultatdel. 
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Inledning 
 

Leken idag är ett av de mest centrala områden i förskolan och utgör ett huvudområde i 
förskolans pedagogiska verksamhet. Leken väcker barns engagemang och anses vara en viktig 
aktivitet i deras tillvaro på förskolan. Hur leken ska komma till uttryck i verksamheten råder 
det väldigt många delade meningar om. Pedagogernas förhållningssätt och deras pedagogiska 
grundsyn avgör hur stor del leken får ta utav den pedagogiska verksamheten (Lillemyr, 2013). 
Detta sammanfattar mycket av de tankar och funderingar som väckts under våra år i 
verksamheten och under vår pågående utbildning till förskollärare. Skolverket (2016) påtalar 
att barn i förskolan ska möta vuxna som engagerar sig i samspel och ser varje barns möjligheter. 
I barns fria lek kan detta innebära att ha en pedagog närvarande som ger det stöd barnet behöver 
i stunden.   

Men jag tror ändå nyckeln till en fungerande lek är en vuxen som hjälper och stöttar 
barnen och ser till att det blir bra för alla inblandade. Men det är inte alltid det är 
så himla lätt. Frida, pedagog 

Frida i vår studie menar att nyckeln till en fungerande lek är att det finns en vuxen som stöttar 
och ser till att det blir bra för barnen, men att det inte är så lätt. Situationen pedagogen ställs 
inför kommer avgöra vilken roll av deltagande i barns lek som anses mest lämplig vid ett 
specifikt tillfälle. Tidigare forskning är inte entydig gällande hur pedagogen ska förhålla sig till 
sitt eget deltagande i barns lek. Dock ifrågasätter Lillemyr (2013) om det är möjligt som 
pedagog att inte blanda sig i barns lek, detta med tanke på det ansvar pedagogen har för barns 
lärande, omsorg och utveckling i förskolan. Vi avser att i vår studie förmedla hur pedagoger 
resonerar kring tänkbara orsaker till deltagande i barns fria lek och på vilket sätt detta kan ske 
i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



 

Bakgrund 
 

I vår bakgrund kommer vi att beskriva definitionen av begreppen pedagog, fri lek och makt och 
styrning i förskolan som föreligger i denna studie. Vi kommer även beskriva vad styrdokument 
såsom läroplanen för förskolan och skolverkets allmänna råd säger om barns lek och hur 
pedagoger bör förhålla sig till den. 

 

Vår definition av pedagog 
 

Skolverket (2016) menar att all personal i förskolan ska följa läroplanens normer och värden 
samt bidra till genomförande av förskolans uppdrag. Då all personal oavsett befattning som är 
verksam i barngrupp arbetar utifrån samma läroplan och styrdokument väljer vi att benämna 
samtliga som pedagog i föreliggande studie. 

 
Definition av fri lek 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att vuxna ofta använder begreppet lek på ett oreflekterat 
sätt och att allt barn gör inte är lek. När barnen går in i sin lek förhåller de sig till och tolkar 
verkligheten på minst två plan, de rör sig obehindrat mellan den verkliga världen och den de 
skapat i leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver hur barnen upplever leken 
både direkt och kroppsligt samt att tankar, fantasi, kroppsliga uttryck och språk vävs in i 
varandra. Leken karaktäriseras med andra ord av fantasi, spänning, hängivenhet och 
engagemang från de som deltar. Då det inte finns ett rätt eller fel i leken utan regler och 
förutsättningar hela tiden omförhandlas ges barnen möjlighet att utveckla kommunikativa 
kompetenser och förståelse för andras perspektiv (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

Johnson, Christie och Wardle (2005) påvisar hur barnen under leken befinner sig i ett tillstånd 
som ger dem frihet att hantera verkligheten på sina egna villkor. Under en period ges barnet 
möjlighet att glömma bort stress och krav som kan förekomma och individen tillåts att leva i 
nuet.  

Det finns möjlighet att skilja på hur barns lek definieras genom att tala om fri och vuxenstyrd 
lek I den fria leken styr barnen själva eller tillsammans med kamrater hur leken fortskrider och 
den startas upp på initiativ av barnen själva. Även om barns lek alltid begränsas av vuxna genom 
till exempel tid, utrymme eller redskap är det vetskapen om att leken initierats av barnen själva 
som definierar begreppet fri lek (Kragh-Müller, 2010). 
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Definition av makt och styrning i förskolan 
 

Tullgren (2004) menar att det finns flera olika sätt att definiera begreppet makt beroende på 
vilket syfte studien har. Författaren beskriver Foucaults begrepp rationaliteter för styrning som 
en slags ide om vad människor är för något och hur de ska styras. Detta kan appliceras på 
exempelvis förskolan där det inte är någon enkel uppdelning mellan de som har makt och inte 
har det. Det handlar istället om en slags styrning som vägleder, formar och reglar hur människor 
ska uppföra sig. Avsikten är att identifiera individernas behov och tillgodose dessa behov.  

Tullgren (2004) beskriver olika typer av styrning som kan ske på förskolan och vad denna 
styrning innebär. Första benämns som övervakning och är en teknik som kan användas i 
förskolan, detta innebär att barnen inte är medvetna om att de övervakas. Genom denna 
övervakning får pedagogen kunskap om barnen i gruppen och kan använda denna för att skapa 
nya kunskaper om barnen. Denna övervakning kan ske när pedagogerna observerar barnen 
under leken för exempelvis uppmärksamma lärande eller vad barnen är intresserade av. 
Normaliseringar är en annan typ av styrning som innebär att pedagogerna pekar ut barn som 
inte följer de normer som finns på förskolan. Genom att peka ut dessa barn är tanken att de 
andra barnen blir medvetna om hur pedagogen vill att barnen ska uppföra sig och gruppen 
anpassar sig till hur pedagogen vill att det ska vara. På förskolan är barn föremål för dessa olika 
tekniker och förväntas agera som förskolebarn bör göra enligt rådande normer. Vidare beskriver 
Tullgren (2004) Foucaults dimension av makt som den självstyrda friheten. På förskolan kan 
det innebära att barnen har en egen vilja och ges ansvar och frihet att själva ta ansvar för sina 
handlingar. Detta under förutsättning att de följer det som förväntas av verksamheten i 
förskolan. 

 

Läroplanen 
 
Läroplanen för förskolan har inget eget avsnitt som handlar just om barns lek men den 
genomsyrar ändå hela dokumentet implicit. Skolverket (2016) menar att barn i förskolan 
dagligen ska möta vuxna som ser deras möjligheter och som engagerar sig i deras samspel. 
Detta ska ske både med det enskilda barnet och med hela barngruppen. De ska också få 
vägledning och stimulans av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla 
nya insikter och kunskaper. Skolverket menar vidare att utrymme ska ges för barns fantasi och 
kreativitet i lek och lärande samt barnens egna idéer, detta ska ske såväl inomhus som utomhus. 

Skolverket (2017) beskriver i sina allmänna råd för förskolan hur verksamheten ska präglas av 
ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande. Då förskolläraren 
ansvarar för undervisningens kvalitet bör arbetet i barngruppen planeras och analyseras för att 
säkerställa ett arbetssätt och förhållningssätt som påverkar barns lek, lärande och utveckling på 
bästa sätt. Vidare skall barnen erbjudas en miljö som lockar till lek och aktivitet samt upplevs 
trygg för dem som vistas på förskolan. Ur ett säkerhetsperspektiv och en pedagogisk synvinkel 
bör miljön utformas på ett sätt som underlättar kontakten mellan barn och vuxna och är 
överblickbar. Det gäller såväl utomhus som inomhusmiljön på förskolan. Skolverket (2017) 
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menar här att förskolans fysiska miljö är en nyckelfaktor när det kommer till att planera och 
genomföra aktiviteter i verksamheten. 

Forskningsöversikt 
 

Under denna rubrik kommer vi presentera vad tidigare forskning visar gällande barns fria lek 
och hur pedagogen på olika sätt förhåller sig till denna. Vi börjar med att beskriva lite kort om 
hur det har sett ut historiskt i Sverige. Vi fortsätter med pedagogens makt och styrning av barns 
lek utifrån Tullgren (2004) samt kompletterar med annan forskning. Därefter diskuterar vi olika 
roller pedagogerna kan ta i barns lek. Rollerna vi utgått ifrån är de Løndal och Greve (2015) 
beskriver. Vidare presenteras ett stycke som handlar om när barnen själva bjuder in pedagoger 
i sin lek för att avslutningsvis beröra och beskriva pedagogens roll i förhållande till miljön på 
förskolan. 

 
En historisk tillbakablick 
 

Den fria leken är ett begrepp som hör ihop med Fröbel (1782-1852), föregångare till 
barnträdgårdar som senare blev förskolor (Lindqvist, 1996). Öhman (2011) beskriver att sedan 
Fröbels dagar har förskolans styrdokument haft med leken som ett viktigt begrepp, men synen 
på leken och hur pedagogen förhåller sig till den har varierat över tid. Vissa tider har leken setts 
som barnens egen fristad där de bör lämnas ifred medan det andra gånger är något som 
pedagogen kan utnyttja i pedagogiskt syfte. Författaren hänvisar till Barnstugeutredningen som 
beskriver att leken utvecklar barns olika förmågor, det är barnens sätt att öva på samspel och 
förstå sig på världen. Av den anledningen var det viktigt att leken skulle vara fri ifrån vuxna 
och styras av barnen själva. Lindqvist (1996) beskriver olika teorier om lek som haft betydelse 
för hur pedagogerna förhåller sig till leken. En av dessa är psykoanalytisk lekteori och enligt 
denna teori ska leken vara ett sätt för barnen att hävda sig mot vuxenvärden och därför ska den 
vuxne inte delta i leken. Pedagogens uppdrag är att erbjuda ett rikt material att leka med samt 
att iaktta barns lek och ha en roll som terapeut. Även den kognitiva lekteorin menar att den 
vuxne bör ha en distans till leken. Ska pedagogen på något sätt påverka barnens lek ska det ske 
med yttre faktorer såsom lekmiljön eller leksaker. Trots att lek under alla år ansetts som ett 
viktigt begrepp i förskolan har leken enligt Lindqvist (1996)  inte utvecklats särskilt mycket. 

Tullgren (2004) menar att till skillnad från förr då det ansågs att leken skulle vara fri ifrån vuxna 
blir den i skapandet av den nya läroplanen istället betraktad som ett redskap för barns lärande.  
I ett förslag från regeringens tillsatta kommitté beskrivs leken som viktig för barns utveckling 
och lärande samt att leken ska prägla verksamheten för ett lustfyllt lärande, barnet antas behöva 
hjälp från vuxna för att genomföra och planera sin lek. För att uppnå den pedagogiskt 
meningsfulla leken krävs ett medvetet förhållningssätt från alla vuxna kring barnet på förskolan 
(SOU 1997:157). Öhman (2011) beskriver att i samband med att förskolans första läroplan kom 
1998 ändrades fokus på innehållet och inriktningen på metakognition blev tydligare, detta 
innebär hur barn tänker om sitt eget tänkande. I revideringen av läroplanen 2010 nämns leken 
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enligt Öhman (2011) dessutom väldigt lite och tenderar att få en undanskymd plats i förskolan 
då reflektion och lärande tar allt större plats.  

 

Makt och styrning 
 

Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling att leken anses vara en del av barnens liv där de kan 
bestämma självständigt och vara fria från styrning av pedagoger. Utifrån barnens egna 
erfarenheter kan de bestämma innehållet i leken och använda sig av den egna kreativiteten.  
Författaren menar dock att det kan finnas vissa begränsningar i friheten då barnen förväntas 
bidra till sin egen styrning genom att välja det som anses rätt. Pedagogerna har rätt att vägleda 
barnen genom att korrigera och reglera leken till det som anses vara en utvecklande och god 
lek. Tullgren (2004) har i sin studie genomfört observationer på tre olika förskolor med 
pedagoger och barn. Resultatet delas upp i två delar där den ena delen beskriver vad i leken 
som blir föremål för pedagogernas styrning medan den andra delen beskriver hur denna styrning 
genomförs och vilka tekniker pedagogerna använder. 

I första delen av Tullgrens (2004) resultat beskrivs att styrningen kan delas upp i tre olika teman 
som hon benämner att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. Att barn leker syftar på 
aktiviteten i barns lek och att de förväntas leka lekar som anses meningsfulla och utvecklande. 
Lekar som inte uppfyller dessa krav regleras av de vuxna. Einarsdóttirs (2014) studie som 
genomförts med hjälp av isländska barns egna foto samt tillhörande intervjuer visar att barnen 
genomskådar pedagogens makt i verksamheten. Resultatet från studien pekar på hur barnen ser 
de vuxna som de som kontrollerar och styr verksamheten. Det är pedagogens uppgift att se till 
att barnen sköter sig och gör rätt. Tullgrens (2004) andra tema vad barn leker hänvisar till 
innehållet i lekarna och de lekar som upplevs mindre bra eller obehagliga styrs över till andra 
trevligare lekar. Leken ses som en väg till lärandet vilket gör att vissa lekar blir mindre 
önskvärda då de kan leda till ett lärande som inte anses som viktigt. Pramling Samulesson och 
Johansson (2006) menar också att lekfullt lärande värderas högt av pedagoger, och att detta kan 
uppmuntras vid många olika tillfälle under en dag på förskolan. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att pedagogens agerande måste bygga på respekt för barnen och deras lekvärldar 
samt hur och när en pedagog kan integrera i barns lek. Sista temat i Tullgrens (2004) studie är 
hur barn leker. Detta tema handlar om hur barns samspel i leken fungerar. Barn uppmuntras att 
ge uttryck, tala om och visa sina känslor och deras lek regleras mot de värderingar samhället 
anser som riktiga. Hansen och Nilsson (2015) påvisar att det förhållningssätt pedagoger väljer 
att ha gentemot barnen och dess lekar måste ifrågasättas. Detta för att kunna förstå hur de regler 
och normer vuxna sätter upp påverkar barnen på förskolan. Det är tydligt att det finns delade 
åsikter om huruvida vilda lekar ska tillåtas eller inte i verksamheten. Författarna beskriver en 
vild och högljudd lek med superhjältar som barnen på förskolan ofta leker. Istället för att bryta 
leken väljer pedagogerna att närma sig barnens lek med respekt och ödmjukhet. Barnen får 
fortsätta att äga innehållet i leken medan pedagogen är delaktig och fångar upp barnens 
intressen för att utveckla leken vidare. 
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Andra delen av resultatet från Tullgren (2004) belyser tekniker som gör tidigare beskriven 
styrning möjlig. Om pedagogen väljer att delta i barns fria lek får de en möjlighet att övervaka 
barnens lek och öppnar då upp möjligheten att kunna styra. Detta beskriver även Einarsdóttir 
(1998) som menar att pedagoger först observerar barns lek för att sedan besluta om huruvida 
leken kan fortgå under viss tillsyn. För att undgå denna styrning skapar barnen olika slags fri-
rum då de själva väljer att gå undan eller går till ett rum där de kan stänga dörren (Tullgren, 
2004). Einarsdóttir (1998) menar däremot sin studie att det är tvärtom. Där är det pedagogerna 
som ser till att barnen leker i olika rum där dörrarna ibland är stängda. Tullgren (2004) menar 
också att pedagoger kan använda sig av inneslutande eller uteslutande tekniker för att korrigera 
leken till de normer som råder. Inneslutande teknik innebär att den vuxne uppmärksammar, 
uppmuntrar och bjuder in till lek som pedagogen anser vara rätt lek. Uteslutande teknik innebär 
att pedagogen tillrättavisar barnen. Ibland lindas dessa tillrättavisningar in det på ett vänligt sätt 
medan den vuxne andra gånger fördömer barnens handlingar. Avståndstagandet är en annan 
teknik författaren beskriver och det innebär att pedagogen låter leken fortgå men att denne 
tydligt visar att det barnen gör ogillas, detta genom att ta avstånd. Liknande teknik beskriver 
Einarsdóttir (1998) där hon observerat pedagoger som står vid sidan om leken och enbart ger 
barnen kommentarer. 

Tidigare forskning visar att arbetet inom förskolan kan vara komplicerat då pedagogen under 
en dag kan ställas inför många olika ställningstagande, ett av dessa beslut kan vara om hen ska 
delta eller ingripa i leken. Ett annat beslut kan vara huruvida barnen ska tillåtas leka vidare 
själva och att pedagogen då väljer att hålla sig på avstånd (Løndal & Greve, 2015; Tsai, 2015). 
Genom att ta dessa olika beslut kan tolkningen göras att pedagogen har viss makt över barns 
lek och kan använda denna makt på olika sätt.  

 
Pedagogens olika roller 
 

Tidigare forskning av pedagogers deltagande i barns lek beskriver metoder av deltagande eller 
icke deltagande. Detta kan ses som olika slags roller pedagogen kan ta beroende på deras syfte 
med att gå in i barns lek. Det finns även forskning som visar på lekens egenvärde och att den 
vuxne ska gå in i leken med stor försiktighet. 

I en studie gjord av Løndal och Greve (2015) har observationer genomförts på förskolor och 
fritidshem för att undersöka pedagogers didaktiska metoder i barns lek samt diskutera hur 
pedagogens roll påverkar barns egen lek. Resultatet av studien visar tre huvudkategorier av 
metoder när pedagogen deltar i leken. Dessa kategorier är övervakning, att pedagogen initierar 
och inspirerar barnen samt att denne är deltagande och samspelande i barns lek. Den första 
kategorin är övervakning och med den menas situationer där pedagoger står en bit ifrån och 
enbart observerar vad som händer. Denna metod kännetecknas av regler och säkerhet och verkar 
ha negativ inverkan på barns lek. Tsai (2015) har också gjort en studie där det undersökts hur 
och varför pedagoger väljer att delta i barns lek. Här visar resultatet att en av anledningarna till 
att pedagogen väljer att gå in är för att uppmärksamma barnen på säkerheten och trivseln då 
barnen bryter mot regler och glömmer av hur de bör vara mot varandra. I dessa situationer bör 
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dock pedagogerna göra ett övervägande huruvida de ska ingripa eller låta barnen lösa konflikten 
på egen hand. Løndal och Greve (2015) menar också att det är viktigt att prioritera säkerheten 
men detta får inte ersättas av ett förhållningssätt där pedagogen ska vara inspirerande och 
deltagande. Johnson et al. (2005) beskriver en roll där den vuxne studerar barnen på visst 
avstånd men mer som en publik. Till skillnad från de tidigare studierna är pedagogernas syfte 
här att uppmärksamma leken för att visa barnen att de tycker deras lek är viktig.  

Andra metoden som Løndal och Greve (2015) beskriver är att pedagogen initierar och 
inspirerar barnen utan att delta aktivt i leken. Studien visar att barnen verkar uppskatta att 
pedagogerna bjuder in till nya aktiviteter och att detta sedan leder vidare till att barnen fortsätter 
leken självständigt. Denna metod beskriver även Johnson et al. (2005) men som en position 
eller roll pedagogen kan använda. Författarna kallar denna roll för rekvisitör och det innebär att 
den vuxne inte deltar aktivt utan är mer aktivt stödjande. Pedagogen hjälper till att arrangera 
leksituationer och ger barnen råd om hur leken kan föras vidare. Det kan vara att pedagogen 
under lekens gång tillhandahåller material till barnen såsom utklädningskläder eller andra saker 
de kan behöva. 

Den sista metoden som Løndal och Greve (2015) beskriver är en deltagande och samspelande 
pedagog, denna metod upplevs ge positiv inverkan på barnen och deras lek. Denna roll beskrivs 
även av Johnson et al. (2005) som lekkamrat vilket innebär att pedagogen deltar aktivt i leken 
med barnen. Hen kan bli inbjuden av barnen i en doktorslek där barnen agerar huvudrollen som 
läkare och pedagogen får en biroll som patient. Som lekkamrat är det viktigt att följa med i 
barnens lek och vad som händer i den, det ger barnen förutsättning att själva leda leken vidare. 
I denna position får man möjlighet att lära ut lekens regler och förutsättningar för socialt 
samspel mellan barnen. 

Johnson et al. (2005) beskriver ytterligare en roll som de benämner som lekledare, även i denna 
roll deltar pedagogen aktivt med barnen. Här träder den vuxne in med mer idéer om hur leken 
kan förlängas och berikas för att fortsätta vidare. Det kan ske genom att pedagogen kommer 
med förslag till nya lekar eller introducerar nytt material för att göra leken mer spännande. 
Denna roll tar pedagogerna ofta till när barnen har svårt att komma igång själva eller när leken 
håller på att stanna av.  

Att som pedagog göra ett aktivt val att inte delta i barns lek kan också ses som en slags roll. Det 
kan vara när pedagogen ser att barnen har en fungerande lek och låter den fortgå utan att störa 
den. Lillemyr (2013) menar att det är viktigt att pedagogerna närmar sig barns lek med 
försiktighet. Det behöver inte alltid finnas en tanke från pedagogen med leken utan det är av 
vikt att respektera lekens egen värde för barnen. Øksnes (2011) beskriver att det finns en 
tendens att barns lek blir ett pedagogiskt verktyg i stället för att de får möjlighet att bara leka. 
Leken i förskolan har en betydande roll där barn framför allt ska lockas till kunskap och andra 
kompetenser. På vilket sätt pedagoger väljer att delta och i vilken omfattning de väljer att göra 
det ser väldigt olika ut i den tidigare forskningen som studerats. Skillnaden på resultatet kan 
exempelvis bero på att studierna är genomförda i olika länder. Einarsdóttir (1998) beskriver att 
pedagogernas förhållningssätt kan påverkas av egna erfarenheter och tankar de har med sig. 
Men även landets historia och kulturella bakgrund kan ha betydelse för hur pedagoger 
exempelvis ser på sitt deltagande i barns lek.  
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När barnen bjuder in pedagoger i sin lek 
 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att barn i förskolan ofta väljer att hitta 
lösningar på sina problem själva utan att involvera pedagoger. De hittar vägar kring praktiska 
problem, väljer att lösa sina konflikter sinsemellan och hjälper varandra när behov uppstår. 
Varför vänder sig då barnen ibland till en vuxen när de kan välja att göra som de vill? Pramling 
Samuelsson och Johanssons (2009) studie av åtta barngrupper med 1-9 åringar som observerats 
under ett års tid har resulterat i en analys av när och varför barn väljer att kontakta pedagoger i 
sin fria lek. Resultatet visar några övergripande orsaker till att barn väljer att bjuda in en vuxen 
i sin lek. Då barn ofta ser sina pedagoger som kompetenta och auktoritära samt att dessa upplevs 
inneha mer och bredare kunskaper menar Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är ett 
skäl för barn att vända sig till vuxna för stöttning och hjälp. Till exempel kan det innebära att 
ta fram lekmaterial, skriva skyltar, utforska hur saker fungerar eller bara få bekräftat ett de gjort 
rätt. Även Tsais (2015) studie gjord på förskolebarn i Taiwan visar att barn vänder sig till 
pedagoger i sin fria lek för att lösa praktiska problem och för att få guidning hur de själva ska 
kunna ta sig vidare. Einarsdotttirs (2014) beskriver att pedagogerna inte deltar i barnens lek 
såvida inte barnen kontaktar dem för att det uppstått ett behov av hjälp med exempelvis ett svårt 
pussel eller för att någon leksak är utom räckhåll. Vidare visar forskning att förskolebarn även 
bjuder in pedagoger till lekfull kommunikation och i sin rollek. De väljer ofta situationer där de 
vuxna verkar känna sig hemma och bekväma och ser det som ett sätt att få kontakt med 
pedagogen. Det kan då till exempel handla om vardagliga ting som att äta mat och dricka kaffe 
(Tsai 2015; Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Ytterligare orsaker till att barnen söker 
upp en vuxen i sin lek kan vara för att få bekräftelse på sig själv som person eller för att visa 
upp en förmåga eller ett föremål som skapats. När det uppstår problem i gruppen i form av 
osämja eller något som barnen kan tolka som regelbrott söker de ibland stöd hos en vuxen för 
att reda ut situationen (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Einarsdottirs (2014) studie 
visar vidare att barnen gärna söker hjälp och vill ha en pedagog att tillgå när det handlar om att 
förhålla sig till samspel och lek med andra barn. 

 
Pedagogen och miljön 
 

Isbell (2010) menar att det är förskolans pedagoger som ska förse barnen med en miljö som är 
anpassad till deras behov och utvecklingsnivå. De leksaker och det material som erbjuds ska 
vara utvalt för att passa barnen och det ska resultera i att det som presenteras ska användas i 
leken. På förskolan ska barnen ges möjlighet att hitta platser och material som erbjuder 
valmöjlighet att leka tillsammans med andra men även för att leka själv. En presentation av nytt 
material eller nya lekmiljöer kan behövas för att barnen ska kunna tillgodogöra sig det 
pedagogerna tänkt kring denna specifika lek och för att förstå hur leken kan utformas. Barnen 
behöver även ges möjlighet att undersöka och förstå material samt utrymmen innan de startar 
upp en lek.  Barnen styr hur länge ett material är intressant och pedagogerna bör uppmärksamma 
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dessa skiftningar och byta mellan olika teman och material i barnens lekmiljö eller enbart 
komplettera med material som ger ny energi till leken (Isbell, 2010). 

Isbell (2010) beskriver vidare hur observationer av den fria leken kan ge ledtrådar om vad som 
intresserar barnen och vad de kan behöva för att ta sin lek vidare. Pedagogen ges möjlighet att 
höra hur barnen talar, vad som fångar deras uppmärksamhet samt vilka sampel och vilket 
samarbete som sker i den pågående leken. Berggrensson och Cedervall (2015) menar att 
personalen på förskolan ska skapa rum och presentera material för barnen som är så öppna som 
möjligt. Barnen ska inte känna att de gör fel när de exempelvis använder miljön på ett visst sätt. 
De vuxna måste vara lyhörda för att upptäcka spännande möten mellan olika material som barn 
initierar och miljöerna måste hållas levande utifrån den lek och lärande som syns i 
verksamheten. Författarna menar vidare att det är av vikt att välja var det ska finnas närvarande 
pedagoger för att ge barnen det stöd de behöver för att skapa mening. Som närvarande pedagog 
ges möjlighet att få syn på barns samtal och intresse för att utveckla miljön på förskolan, 
exempelvis om det sker samtal kring lego ges detta lite större utrymme. Tillsammans med 
barnen ges möjlighet att diskutera hur organisationen kring lego kan vara för att det ska fungera 
bättre och skapa intresse för att konstruera vidare med det (Berggrensson & Cedervall, 2015). 

 

Sammanfattning av forskningsöversikt 
 

Över tid har leken tenderat att få mer begränsad plats i förskolan. Öhman (2011) menar att i 
revideringen av läroplanen 2010 får leken stå tillbaka till förmån för reflektion och lärande. 
Tullgren (2004) menar att det kan finns vissa begränsningar i barns lek på förskolan på grund 
av att pedagoger vägleder barnen genom att korrigera och reglera till det som anses vara en god 
lek. Lekar som inte uppfyller pedagogernas normer och värderingar på vad de anser är bra styrs 
om till bättre och mer utvecklande lek. Denna styrning kan ske genom olika tekniker och i vilket 
syfte man väljer att delta i leken med barnen. Pedagogens olika roller i förskolan kan beskrivas 
som deltagande eller icke deltagande. Løndal och Greves (2015) benämning på dessa roller är 
övervakning, initiera och inspirera samt en deltagande och samspelande pedagog. Johnson et 
al. (2005) beskriver lekledare som ytterligare en roll pedagogen kan ta i barnens lek. Att barn 
bjuder in pedagogerna i leken kan också ses som en slags roll. Pramling Samuelsson och 
Johansson (2006) menar dock att barnen ofta själva försöker hitta lösningar innan de involverar 
pedagoger till sin hjälp. En av pedagogernas uppgifter på förskolan är att se till att det finns 
miljöer och material som är anpassade efter barns behov och utvecklingsnivå. Barnen ska 
observeras för att genom detta ge ledtrådar till vad som ska ligga till grund för utformningen av 
förskolemiljön (Isbell, 2012). 

I de studier vi valt att ha med i vår forskningsöversikt som berör pedagogers deltagande i barns 
lek är de flesta genomförda med observationer som metod. Därför valde vi i vår studie att 
intervjua pedagoger i verksamheten för att få deras beskrivning på hur de tänker kring detta 
ämne. 
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Forskningsfrågan 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att ge en fördjupad förståelse för pedagogers agerande i 
relation till barns lek.  

Frågeställningar 
• Vilken uppfattning har pedagoger på barns fria lek och sin roll i den? 
• Hur beskriver pedagoger att de deltar i barns fria lek? 
• Vilket syfte anger pedagogerna till sitt deltagande i barns fria lek? 

 

Metod 
 

I detta metodkapitel motiverar och presenterar vi hur vår studie planerats och genomförts. Vi 
beskriver hur vi tänkt kring val av metod samt beskriver kort vad en intervju innebär. Vi 
presenterar hur vi gjort vårt urval av informanter samt tillvägagångssätt för insamlande av data. 
Vidare redogör vi hur vi arbetat kring etiska ställningstaganden. Vi beskriver hur vår analys 
gått till samt vilka verktyg vi använt för att tolka data. Slutligen redogör vi för de tankar vi haft 
kring studiens tillförlitlighet. 

 
Val av metod 
 

För att få de nyanser som krävs i vår studie använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer 
som metod för vår datainsamling. Denna metod beskrivs ha som målsättning att ge den som 
intervjuar informantens nyanserade beskrivningar av olika aspekter ur dennes livsvärld, 
presenterade med ord och inte med siffror. Insamlad data består av beskrivningar som är så 
förutsättningslösa som möjligt. Den som intervjuar bör vara nyfiken och lyhörd och därmed 
uppfatta även det som inte sägs i en intervju. Dessutom krävs det att kritiskt granskande av sina 
egna antaganden och hypoteser (Kvale, 1997). Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjuer 
som en metod där intervjuare och informanter genom sin relation producerar ny kunskap. Även 
Kylén (2004) påvisar hur de som möts i dessa samtal utbyter fakta och olika erfarenheter i sina 
gemensamma diskussioner.  Intervjun beskrivs som ett möte mellan människor där informanter 
stimuleras att berätta och svara på frågor som ger den som intervjuar de uppgifter denne 
eftersöker för att sedan använda insamlad data i en analys. 

Kylén (2004) menar att intervjun kan användas för olika ändamål, exempelvis för kartläggning, 
söka lösningar på problem, få fram fakta eller känslor men även som underhållning i olika 
media. Intervjuer förekommer i olika konstellationer, dels i olika grupper eller med en enskild 
person. En intervjus längd tidsmässigt kan också variera samt huruvida de organiseras som 
styrda eller öppna samtal.  
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Urval 
 

Vår intervjustudie är genomförd på fem förskolor i närområdet där vi intervjuade nio pedagoger 
som arbetar i verksamheten. Antalet personer som planeras i intervjustudier beror på vilket syfte 
undersökningen har, i kvalitativa undersökningar finns en tendens att antalet ofta kan bli för 
litet eller för stort. Intervjuerna ska nå en mättnadspunkt vilket innebär att fler intervjuer inte 
tillför så mycket ny kunskap (Kvale, 1997).  Datainsamlingen är genomförd på avdelningar där 
barnen är ett till fem år men även där det är uppdelade avdelningar mellan yngre och äldre barn. 
Urvalet av förskolorna var ett bekvämlighetsurval vilket betyder att valet av dessa inte var 
slumpmässiga. Vi kontaktade en pedagog på de olika enheterna som i sin tur hjälpte oss att 
undersöka intresset för att delta i vår studie. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 
Wängnerud (2017) beskriver snöbollsurval som en slags teknik där man kontaktar en enhet som 
i sin tur hjälper till att hitta nya enheter. Då tiden för denna studie är begränsad och vi ville 
komma igång med våra intervjuer i tid var detta urvalsförfarande lämpligast för vår 
undersökning. 

 

Beskrivning av informanterna 

Vi valde att intervjua förskollärare och barnskötare som arbetar inom förskoleverksamheten. 
Alvehus (2013) beskriver strategiska urval och en variant av detta urval kan vara att forskaren 
är bekant med miljön som ska studeras. Genom att forskaren är bekant med verksamheten som 
ska undersökas är det lättare att avgöra vilka personer som är intressanta personer för studien. 
Att använda sig av ett genomtänkt strategiskt urval kan innebära att de delar av organisationen 
som redan innan kunde antas som intressanta fångas upp. Spridningen på ålder, yrkesår, olika 
områden förskolan ligger i och ålder på barngruppen varierar dock mellan dem. Deltagarna i 
studien är mellan 30-64 år och antal år i yrket varierar mellan 10-44 år. Vi har valt att ge 
informanterna i vår studie fingerade namn för att garantera deras anonymitet. Namnen vi 
använder oss av i resultatet är Lycke, Stina, Frida, Kajsa, Sofia, Marie, Ida, Åsa och Klara. 

 
Genomförande 
 

Personerna på respektive förskola kontaktades och vi mejlade dem vårt missivbrev (se bilaga 
1) där de som medverkade kunde läsa syftet för vår undersökning. I samråd med våra 
informanter kom vi överens om tid och plats och bokade in dessa tillfällen. Vi valde att använda 
oss av en intervjuguide (se bilaga 2). Kvale (1997) menar att denna guide ska innehålla de 
ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning dessa kommer att tas upp. Detta 
är en typ av ostrukturerad intervju och förutom ämnen ska den innehålla förslag till olika frågor 
kring det aktuella ämnet. Esaiasson et al. (2017) beskriver att frågorna i en intervjuguide ska 
vara lätta att förstå så den som intervjuar kan fokusera på intervjun utan att behöva lägga för 
mycket tid på att förklara vilken information som efterfrågas. Intervjuerna spelades in på ipad 
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för att vi lättare skulle kunna fokusera på intervjun. Inspelning av intervjun är en metod som 
gör att både analysen och intervjun får en högre kvalité. Den som intervjuar kan koncentrera 
sig på att lyssna och ställa följdfrågor och samtalet får ett bättre flyt (Löfgren, 2014). Under 
intervjuerna deltog vi båda två, en styrde intervjun och den andre ansvarade för utrustningen. 
Innan våra intervjuer genomförde vi en testintervju för att prova hur utrustningen och vår 
intervjuguide fungerade. Löfgren (2014) beskriver detta som en pilotintervju där tillfälle ges att 
göra ett genrep av sin intervju. Genomförandet ska ske som den planerade intervjun är tänkt 
och här kan erfarenheter tas med till kommande intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola, informanterna fick själva styra val av plats. 
Esaiasson et al. (2017) menar att platsen för intervjun ska vara bekväm för personen som blir 
intervjuad. Intervjun kan med fördel genomföras på en lugn plats utan störande inslag och det 
bör tas i beaktande om miljön på något sätt kan påverka informationen som kommer fram under 
samtalet.  Vid början av varje intervju förklarade vi hur vi skulle gå tillväga och vem som skulle 
ha ansvaret för intervjun. Efter att ha genomfört vår pilotintervju beslutade vi oss för kunna 
komplettera med frågor i varandras intervjuer om relevanta frågor uppkom eller om den som 
intervjuade kom av sig. Personerna vi intervjuade informerades också om hur lång tid samtalet 
beräknades att ta, men att det kan skilja lite från intervju till intervju. Esaiasson et al. (2017) 
menar att det kan vara svårt att ge en exakt tidsåtgång men att man inte överstiger den 
överenskommelse som gjorts från början. Vi presenterade vår intervjuguide och visade de 
områden samtalet skulle handla om. Detta menar Kylén (2004) är ett stöd för både den som 
intervjuas och intervjuaren och guiden kan sedan ligga tillgänglig på bordet under samtalets 
gång. Intervjuerna avslutades med frågan om informanten hade några egna tankar eller 
reflektioner som kommit under intervjuns gång. Kvale (1997) menar att det är viktigt att 
intervjun ramas in och avslutas med att berätta att det inte finns några ytterligare frågor. 
Slutligen lämnas ordet till den som intervjuats, detta blir ett tillfälle för den intervjuade att ta 
upp frågor eller reflektioner som hen funderat på under intervjuns gång. Intervjuerna vi 
genomförde varade mellan 18-35 minuter, vi valde att avsluta intervjuerna när frågor återkom 
som redan berörts. 

 
Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) menar att samhällets medlemmar skall skyddas mot otillbörlig insyn 
när forskning bedrivs. Ingen får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning. Det grundläggande individskyddskravet kan beskrivas i fyra allmänna huvudkrav 
som tillämpas vid forskning. Dessa huvudkrav innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I och med att kontakt togs med potentiella informanter informerades de om att vi i vår studie 
följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I missivbrevet framgick att allt deltagande 
var frivilligt och att vårt samarbete när som helst kan avslutas på begäran av informanten, detta 
benämns som informationskravet I brevet informeras även informanten om att ett samtycke från 
denne krävs för att insamlad data från just denna individ ska kunna användas i vår studie, och 
detta beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) som samtyckeskravet. Vi upplyste även om att all 
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insamlad data samt uppgifter kring informanterna hanteras konfidentiellt och att inga identiteter 
ska kunna röjas och detta innefattas av konfidentialitetskravet. Slutligen garanteras alla 
deltagande att det insamlade materialet från intervjuerna enbart kommer att användas i syfte att 
skriva vårt examensarbete vilket refereras till som nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar forskaren att fråga informanterna om det finns ett 
intresse av att ta del av forskningresultatet som kommer publiceras. Vi har inte ställt frågan till 
våra informanter men ämnar att delge de som efterfrågat detta vårt färdiga examensarbete. 

 

Analys 
 

Genom att i marginalen på våra transkriberingar anteckna det som vi ansåg viktigt redan när 
materialet lyssnades igenom och skrevs ner startades analysprossesen i ett tidigt skede. Löfgren 
(2014) beskriver transkriberingen som en chans att inleda analysen av datan. Vi valde att 
transkribera våra intervjuer ordagrant, men valde att inte skriva ut olika tecken och pauser. 
Kvale och Brinkman (2014) menar att syftet med undersökningen styr vilket val av utskrift som 
passar ändamålet. Pauser och andra nyanser i samtalet är mer relevanta vid exempelvis en 
språklig analys.  

Vidare bearbetade vi våra transkriberade intervjuer genom textnära kodning vilket innebär att 
innehållet i texten sammanfattas med ett fåtal ord. Med denna kodning är det lämpligt att 
använda begrepp som redan finns i det insamlade material, dessa begrepp blir sedan koder som 
uppkommit induktivt från den analyserade datan. Det innebär att koderna bildats från materialet 
och inte från förbestämda teorier eller begrepp (Tjora, 2012). Koderna vi använt sorterades 
sedan under större teman där vi bildade nya begrepp av dessa. Vidare skapade vi de teman som 
ansågs relevanta för vårt syfte och vår frågeställning. Tjora (2012) beskriver kategorisering som 
ett begrepp för att samla de koder som är relevanta för studien i grupper. I detta stadie är det 
möjligt att utesluta de koder som anses mindre viktiga då det är problemställningen och inte 
materialet som bestämmer vad som är relevant. Avslutningsvis samlade vi våra citat under 
respektive tema och sammanfattade vad dessa visade i resultatdelen. 

I vår bakgrund och i vår forskningsöversikt beskrev vi hur pedagogens makt och styrning kan 
påverka innehållet i barns lek samt hur de vuxna förhåller sig till densamma. Under våra 
intervjuer visade det sig att informanterna själva diskuterade hur de till stor del styr barns lek 
på olika sätt. Vi valde därför att analysera vår emperi med hjälp nyckelbegreppet makt och 
delade upp detta begrepp i barns makt och pedagogens makt.  
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Studiens tillförlitlighet 
 

Vi valde att i vår studie använda oss av det Esaiasson et al (2017) benämner som snöbollsurval. 
Risken med denna metod kan vara att urvalet endast kommer representera en speciell delmängd 
av en redan begränsad population. Vi har haft det här i åtanke och ändå försökt att i insamlandet 
av data representera olika områden, befattningar hos pedagoger, ålder, år i yrket samt att 
informanterna arbetar med barn i skiftande åldrar. 

Under våra intervjuer valde vi att delta båda två var av en styrde intervjun och en ansvarade för 
utrustningen samt flikade in med relevanta frågor. Trost (2010) beskriver att det kan finnas en 
risk att personen man intervjuar kan hamna i underläge med två personer som intervjuar, detta 
måste finnas med i åtanke. Vidare menar författaren att det kan vara ett stöd för de som 
intervjuar att vara två om personerna är ovana att intervjua. Är de som intervjuar samspelta blir 
intervjun oftast bättre med högre kvalité och informationsmängden i materialet blir större. 

Under intervjuerna upplevde vi att frågorna ibland framstod som ledande och det var svårt att 
helt undvika dessa. Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur verkningarna av ledande frågor 
är ett problem som väcker uppmärksamhet gällande intervjuundersökningar. Vidare beskriver 
författaren hur just ledande frågor kan lämpa sig väl i kvalitativa undersökningar. Genom att 
rikta frågan kan forskarens tolkningar verifieras samtidigt som tillförlitligheten i informantens 
svar prövas. 

En transkriberad intervjusituation är en muntlig kommunikation som blivit en skriftlig. En 
intervju är ett levande socialt samspel mellan människor, där tonfall och kroppsspråk är tydliga 
för de som deltar men som inte kommer kunna utläsas i den transkriberade texten (Kvale & 
Brinkman, 2014).  Utskrifter representerar inte någon ursprunglig verklighet utan är snarare en 
tolkande konstruktion som forskaren använder i sitt arbete. Det faktum att utskrifter till stor del 
bygger på tolkningar glöms ofta bort och resulterar i en tolkning av tolkningen. (Kvale, 1997). 
I resultatdelen förtydligar vi därför vad som är våra tolkningar av informanternas svar. 

 

Resultat 
 

I vår resultatdel sammanfattas resultatet av vårt insamlade intervjumaterial. Utifrån textnära 
kodning kunde tre huvudtema utläsas och dessa presenteras och analyseras i texten. De tema 
som utkristalliseras var pedagogernas definition av fri lek, förskolans organisation samt 
pedagogens olika roller i barns fria lek. Under dessa huvudteman beskrivs även relevanta 
subteman som uppkommit under analysen. Vi avslutar detta kapitel med en sammanfattning av 
resultatet. 
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Pedagogernas definition av fri lek 
 

Utifrån frågorna om hur pedagoger ser på barns fria lek och vad den innefattar visar studien att 
majoriteten av de tillfrågade pedagogerna menar att fri lek är när barnen själva får välja vad de 
vill sysselsätta sig med på förskolan. Det är de lekar barnen själva tar initiativ till och påbörjar 
på egen hand som benämns som fri lek. Vilken plats leken ska ske på och vem som ska vara 
med ska enligt informanterna vara initierat av barnen själva för att benämnas som fri lek. Fri 
lek kan innebära rollek, konstruktionslek eller skapande men även spel och pussel betraktas 
som fri lek förutsatt att det är initierat av barnen. I citatet nedan beskriver Lycke sin egen 
definition av fri lek och vad hon tycker är viktigt i förhållande till denna. 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att barnen får göra det valet, det tycker jag är 
viktigt. Att de väljer vad de vill leka med, vill de leka med lego varje stund av dagen 
som de kan leka så får de göra det. Det är barnen som ska äga vad de vill leka med, 
man ska inte lägga värdering som vuxen att det är viktigt att man måste skapa 
ibland.  Lycke 

I vår tolkning av ovanstående citat framgår vikten av barns makt över sin situation och sina val 
samt deras egen agens. Lycke beskriver att barnen själva ska få välja vad de vill leka med även 
om det innefattar att de inte byter aktivitet under dagen. Pedagogens egna värderingar av vad 
som är rätt eller fel lek bör inte styra barns fria lek. Detta styrker Lycke med att beskriva om 
barnen exempelvis inte vill skapa är det inget måste bara för att pedagogerna skulle anse detta 
som en viktig aktivitet. Informanterna i studien menar däremot att den fria leken inte alltid är 
helt fri från vuxnas styrning. Denna styrning sker genom att barnen erbjuds ett visst material, 
miljöns utformning, uppdelning av barnen, åsikter om vilka lekar som är bra lekar samt att 
pedagoger ser möjligheter till undervisning i barnens fria lek. I nedanstående citat berättar Stina 
om hur hon använder barns lek för att skapa tillfällen för undervisning. 

Leken för mig är jätteviktig, att barn får välja själv vad de leker och i den fria leken 
kan man stoppa in kunskapsmålen genom att man själv är delaktig i den då.  Stina 

Citatet ovan tolkar vi som ett användande av pedagogers makt att bestämma vad barnens lek 
ska innehålla genom att gå in i leken och genomföra undervisning. Stina menar att leken är 
viktig och att barnen själva får välja innehållet så här tolkar vi in ett visst mått av barns makt. 
Då leken trots allt är påbörjad av barnen är vår tolkning att lärandet sker på ett lekfullt sätt 
genom en lek som är initierad av barnen. Vidare visar vårt resultat att ett fåtal av pedagogerna 
ifrågasatte begreppet fri lek och ansåg att det inte finns någon lek på förskolan som är fri. Frida 
menar i citatet nedan att fri lek inte är något begrepp de använder sig av utan väljer att benämna 
allt som sker på förskolan som verksamhet.  

Vi kallar det nog ingenting särskilt utan det är verksamhet……det är det det är. 
Och det är det från det man kliver in här på morgonen tills man går ut på 
eftermiddagen, det är verksamhet vi bedriver. Sen har vi olika moment som vi måste 
göra i verksamheten men annars är verksamheten liksom alltihop, så ordet fri lek 
är inget vi använder ens.  Frida. 
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I citatet tolkar vi att all verksamhet på förskolan ska vara utvecklande för barnen och det finns 
ett tydligt syfte med barnens aktiviteter. Frida beskriver att under hela dagen som tillbringas på 
förskolan ska pedagogen se som en verksamhet. Hon menar vidare att vissa moment är sådana 
som måste göras i övrigt är det som sker planerad verksamhet. Vi tolkar detta som att 
pedagogens makt styr över verksamhetens aktiviteter och innehållet i dessa. Hur pedagogen 
väljer att planera och organisera sin verksamhet kan få betydelse för hur barns olika behov kan 
tillgodoses.  

 

Förskolans organisation 
 

Under temat förskolans organisation framträdde två olika subteman som vi kommer presentera 
i vårt resultat. Underrubrikerna vikten av ett gemensamt förhållningssätt samt pedagogens 
påverkan på förskolans miljö var delar som informanterna menade påverkar pedagogens 
deltagande i barns fria lek. 

 

Vikten av ett gemensamt förhållningssätt  

Flertalet av pedagogerna påtalade vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med 
barnen och då även hur de ska agera i förhållande till barns fria lek. Detta var frågor som 
diskuterades på olika möten pedagogerna emellan eller i andra olika forum. Kajsa belyser vikten 
av samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i citatet nedan.  

Att man har samsyn vi pedagoger, att man inte säger olika, så de inte får olika 
besked. Sen behöver man ju inte tycka lika för det. Men har vi bestämt att vi ska 
vara närvarande och engagerade så får man ju vara det.  Kajsa 

Vi tolkar detta som att det förhållningssätt pedagogerna väljer att ha skapar tydlighet för barnen 
och gör det möjligt att förhålla sig till sin omvärld. Kajsa menar att samsyn i personalgruppen 
är viktig så barnen bemöts på liknande sätt oavsett vilken pedagog de väljer att gå till. Beslut 
som tagits i gruppen ska respekteras även om pedagogerna inte alltid är överens. Däremot 
beskrev några av de tillfrågade att de inte diskuterade kring den fria leken i arbetslaget utan 
upplevde att de hade åtaganden och mål att arbeta mot som tog upp merparten av deras 
diskussionstid. Dock fanns möjlighet till att diskutera kring ämnet om det skulle visa sig bli ett 
problem som gjorde att verksamheten fungerade sämre. Sofia beskriver i citatet nedan att 
läslyftet som vid tillfället är ett fokusområde tar större plats än leken. 

Nej, det gör vi väl inte så jättemycket faktiskt, man är mer fokuserad på de uppdrag 
vi har med just nu är det läslyftet, det är dom sakerna man diskuterar, hur man ska, 
när man ska få in det. Men i och för sig, det kan ju gå in under den fria lektiden 
egentligen så. Men vi diskuterar inte så mycket den fria leken, det gör vi inte.  Sofia 

I motsats till Kajsas citat innan kan det Sofia berättar visa på att den fria leken får ett mindre 
utrymme i diskussionen mellan personalen. Sofia menar att andra uppdrag som de åläggs att 
genomföra prioriteras i personalgruppen. Ur ett perspektiv av pedagogers makt tolkar vi detta 
citat som att vuxna avgör vad som ska prioriteras i verksamheten. Dessa beslut resulterar i att 
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exempelvis diskussionen om hur pedagogerna ska förhålla sig till barns lek får mindre plats i 
verksamheten. 

 

Pedagogens påverkan på förskolans miljö 

Alla de tillfrågade pedagogerna menade att utformningen av miljön på förskolan påverkade 
barnens fria lek och hur den utvecklades. De var även överens om att grunden för utformningen 
bygger på pedagogernas tolkning av barnens intresse. Informanterna beskrev att barnens aktiva 
deltagande i denna process kunde se lite olika ut men att de på något sätt var med och påverkade 
besluten om miljön som togs på förskolan. Några av informanterna påpekade dessutom att 
material och miljöer som inte främjar barns utveckling alternativt inbjuder till vad pedagogen 
anser är fel lekar byts ut. Exempelvis ansågs inte en allt för frekvent förekommande billek 
utvecklande vilket innebar att materialet i stället ersattes med något som ansågs vara mer 
lämpligt. Citatet nedan från Lycke beskriver hur de arbetar med att skapa miljöer på förskolan 
med utgångspunkt i barnens intressen och behov. 

Nu märkte vi att de gillar kojor och då har vi gjort en jättestor koja det har ju inte 
de sagt men man ser ju mycket så det är ju väldigt viktigt att man är lyhörd för vad 
de behöver för den fria leken. För att de ska bli inspirerade och tycka att det är bra, 
vi ändrar faktiskt jättemycket och ofta gör vi. Och man ändrar rum och sådär, nu 
är det exempelvis jättemånga som vill leka med bilar och då kan vi inte ha det lilla 
rummet utan nu gör vi två rum. Jättemycket så att vi håller på och ändra och så 
fixar och donar, att man är lyhörd för vad barnen behöver för den fria leken. Då är 
det också lättare för dem att kunna vara själva eller alltså tycker de om att leka så 
är de ju där också och det blir bättre lek. Lycke 

I ovanstående citat beskriver Lycke att barns inflytande över miljön på förskolan är beroende 
av en lyhörd pedagog som lyssnar in barnen intressen i leken. Detta beskriver hon att de gör 
genom att de uppmärksammar att intresset för bilar är stort i barngruppen. Då skapar de 
möjligheter för barnen genom att ge större utrymme för denna lek och kunna utveckla leken 
vidare. Vi tolkar att hon vill att barnen ska bli mer självständiga i sin lek då Lycke menar att 
om barnen tycker om miljön är det lättare för dem att vara själva. Även om barnens makt kan 
påverka miljön genom att pedagoger på förskolan är lyhörda är det pedagogens makt som är 
avgörande i det slutgiltiga beslutet om vad som anses vara bra för barnens lek. Vår analys visar 
även att pedagogerna ansåg barnens eget inflytande över innehållet i verksamheten som viktigt. 
Barnen ska själva få vara delaktiga i beslut som tas kring deras vardag på förskolan. Citatet 
nedan från Lycke beskriver att pedagogen inte kan tvinga barn till sådant de inte vill samtidigt 
som pedagogen ska inspirera och locka till olika aktiviteter. 

Alltså, du kan inte tvinga barn in i en lekmiljö som de inte vill. Och jag är säker på 
att leker du med lego ett halvår av ditt liv så byter du säkert nån gång. Du leker 
inte med lego när du är äldre och om du leker med lego är det fantastiskt mycket 
du kan lära dig av det, med motorik och fantasi och allting som man behöver. Men 
självklart ska man ju försöka locka dem till andra ställen, det kan man ju 
göra……det kan man ju göra hela tiden, men vill de inte så känner jag att….jag har 
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aldrig varit med om ett barn som lekt med lego 8 timmar om dagen i 5 år när de 
varit här, man byter aktivitet när man känner att man är redo. Lycke 

Lycke beskriver i citatet ovan att pedagogen inte kan tvinga barn in i olika lekmiljöer, vill de 
exempelvis leka med lego hela dagen är det barnens beslut. Detta tolkar vi som ett stort inslag 
av barns makt då de själva kan styra över innehållet på förskolan. Som pedagog bör man lita på 
barnens egen förmåga och bjuda in till aktiviteter snarare än att förbjuda. Lycke menar vidare 
att det barnen förväntas att lära sig kan uppnås med den aktivitet barnen själva väljer. Dock 
menar hon att pedagogen alltid kan försöka locka barnen till andra aktiviteter. Detta tolkar vi 
som att förskolans strävansmål kan uppnås på barnens villkor och pedagogen får hitta olika 
vägar och metoder för att kunna fånga alla barns behov.  

 

Pedagogens olika roller i barns fria lek 
 

Under temat pedagogens olika roller beskriver vi viktiga egenskaper för deltagande i barns fria 
lek hos pedagogen som framträtt i vår analys. Vi belyser även hur pedagogerna beskriver syftet 
med sitt deltagande i barns fria lek.  De syften som framträder är skapande av lärtillfällen i den 
fria leken genom att aktivt delta i barns fria lek samt för att inspirera, hjälpa och stödja och 
slutligen ges de möjlighet att observera barn i den fria leken. 

 

Viktiga egenskaper för deltagande i barns fria lek 

På frågan vilka egenskaper informanterna tyckte var viktiga för deras eget deltagande i barns 
fria lek svarade alla att lyhördhet samt vara närvarande som pedagog hade stor betydelse. 
Pedagogerna måste kunna känna in olika situationer i leken för att respektera barnens lek. Varje 
situation måste bedömas utifrån flera olika aspekter innan man beslutar sig för på vilket sätt 
deltagandet ska ske. Detta beskriver Marie i citatet nedan. 

Jag tycker att man alltid ska vara där, och lyssna och se vad barnen gör för något 
för att kunna gå in när det behövs. Ibland vill man ju avvakta och så, hellre vara 
där och bara observera och se vad som händer. Marie 

I citatet ovan påtalar Marie vikten av att alltid vara närvarande och lyssna för att uppmärksamma 
om behov av vuxennärvaro finns. Detta tolkar vi som att det är viktigt att vara lyhörd i arbetet 
med barnen. Barnens makt över situationen framträder genom att de ges förtroendet att på egen 
hand ta sin lek vidare och hantera det sociala samspelet. Samtidigt har pedagogen makt över att 
ta beslutet om att vara närvarande och tillgänglig när ett behov uppstår. Vidare tolkar vi att 
denna närvaro kan ge barnen trygghet att försöka själva innan de behöver stöd av pedagogen. 
Studien visar vidare att en del av informanterna menade att deras egen fantasi och lekfullhet 
var viktig för att kunna delta i barns lek. Ida beskriver i nästa citat att pedagoger inte får vara 
rädda för att vara lite löjliga.  

Jag tycker det är viktigt att man har barnasinnet kvar, att man kan vara lite barnslig 
och leva sig in i och inte vara rädd för att vara lite löjlig. Ida 
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Ida i citatet ovan menar att det är viktigt att den vuxne har barnasinnet kvar och att kunna vara 
lite barnslig som pedagog. Detta tolkar vi som att pedagogen ska kunna gå in på barns villkor i 
leken och ta barns perspektiv. Genom att gå ner på barnens nivå skapas samspel mellan barn 
och pedagog.  

 

Skapande av lärtillfällen i den fria leken 

De flesta tillfrågade berörde själva att deras deltagande i barns fria lek grundades i att de där 
gavs tillfälle till undervisning. Undervisningstillfällena skedda ofta spontant utan att aktiviteten 
planerats i förväg och barnen fångades i stunden. Nedan beskriver Åsa hur en leksituation i 
vardagen kan bli ett lärtillfälle genom att pedagogen uppfattar situationen som ett sådant. 

Det började med att några hade gjort en picknic och så hade dom 
magnetbokstäverna. Vi håller ju också på med läslyftet och då hade en annan 
pedagog redan börjat där och så blev ju jag också delaktig i det där. Dom hade 
lagt upp bokstäverna som mat egentligen på tallrikarna men då började vi där att 
skapa ord i detta för dom hittade sina bokstäver, så där blev det ju ett lärande i den 
leken. Åsa 

Citatet ovan visar en situation där vår tolkning blir att Åsa ser ett tillfälle att skapa ett lärande i 
barnens fria lek. Då barnen använde magnetbokstäver som mat på tallrikar valde hon att gå in i 
leken och skapa ord av dessa i stället. Detta kan ses som en del av pedagogens makt att denne 
går in i barnens lek med en intention att skapa ett lärande utifrån fokusområdet de arbetar med. 
Däremot använder sig pedagogen av en situation som barnen redan är roade och intresserade 
av och skapar på så sätt ett lustfyllt lärande. Många informanter berättade att verksamheten gått 
ifrån planerade lärtillfällen till att istället hitta andra vägar till barns lärande. Frida beskriver i 
texten nedan hur en pedagog kan bemöta barn och tänka kring deras lärande i leken. 

Sitta i sandlådan kan ju bli lika mycket av en undervisningssituation som att sitta 
vid ett bord inne beroende på vad man gör det till. Det är ju precis samma saker 
som händer ute som kan hända inne. Man har några barn som kommer och är runt 
mig i sandlådan där, okej fine det är ju perfekt här med sandkakor, då har vi 
matematik, då tar vi upp och så räknar vi eller vad vi gör, nu har du gjort två kakor 
och du har gjort tre hur många kakor har ni gjort tillsammans? Hela tiden finns det 
någonting som man kan plocka upp som kan bli ett lärobjekt, det gäller bara att 
plocka ur den här stora ryggsäcken. Frida 

Även detta citat från Frida kan tolkas som att pedagoger väljer att gå in i barns lek som en 
strategi för att skapa lärandesituationer. I citatet beskrivs hur hon genom att baka sandkakor 
tillsammans med barnen får in matematik i leken. Från att tidigare skapat specifika lär tillfällen 
anpassas undervisningen utifrån det som barnen leker i den fria leken. Förskolans strävansmål 
har pedagogen hela tiden med sig i sin verksamhet för att hitta tillfällen att belysa dessa. Genom 
kunskaper och erfarenheter hittar de vägar för att fånga barnen i de aktiviteter som barnen själva 
valt att delta i. I denna specifika situation kan det uppfattas som att barnens makt styr då de 
själva kan välja om de vill gå in i aktiviteten och om de vill stanna kvar eller lämna. 
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Att aktivt delta i barns fria lek 

De flesta av de tillfrågade menade att de oftast deltar aktivt i den fria lek som innefattar 
exempelvis konstruktion eller skapande. I dessa lekar behöver barnen visst stöd och hjälp och 
tycker även att den sociala samvaron med en vuxen är viktig.  I citatet nedan beskrivs till vilka 
lekar de vuxna kan få en inbjudan. 

Ja det är ju spel och pussel förstås och sen byggandet. Vi har mekano där är det ju 
roligt att sitta tillsammans, följa ritningar. Men även lego och tågbana vill de gärna 
ha lite hjälp med, att vi ska vara med. Sen de här kattlekarna och mamma pappa 
barn, där blir man inte så ofta inbjuden…..det händer men inte så ofta.  Klara 

Klara menar att barnen behöver ha den vuxne med för att få stöd eller hjälp när ett behov 
uppstår, exempelvis när ritningar ska följas eller de ska bygga tågbanor. Klara berättar att det 
är sällan de bjuds in i barnens rollekar. Vår tolkning är att aktivt deltagande i barns lek sker i 
lekar som innefattar konstruktion eller aktiviteter med regler. Andra pedagoger beskrev däremot 
att de deltog aktivt i barns rollekar men att de då blivit inbjudna av barnen själva i de flesta fall. 
De roller som tilldelades pedagogen var till största del en biroll i en redan påbörjad lek. Nedan 
berättar Åsa om en situation som beskriver hur detta deltagande kan gå till. 

Han bjöd in, i det här fallet var det en pojke som bjöd in mig och jag skulle få 
komma till frissan. Det blev fler som satte sig, som kom in, och då satte vi oss i 
soffan där och väntade. Jag tog fram en tidning och så började jag prata med dom 
som satt där liksom, att vi satt där och väntade.  Åsa 

I ovanstående citat beskriver Åsa ett aktivt deltagande och hur detta kan ske när barnen själva 
bjuder in pedagoger till lek. I denna specifika situation valde hon att följa den frisörlek som 
redan påbörjats av barnen själva och enligt vår tolkning utan att själv försöka påverka den i 
någon riktning. Det kan ses som att barnens makt styr då de själva kontrollerar sin lek och att 
pedagogen har förtroende för att barnet ska kunna hantera situationen på egen hand. Trots att 
Åsa besitter pedagogens makt och har möjligheten att styra in leken mot ett lärande låter hon 
ändå leken fortgå på barnets egna villkor. På frågan om tänkbara orsaker till att pedagogen 
avstår från att aktivt gå in i barns fria lek svarade flertalet att ett hinder för att aktivt delta i 
rolleken upplevdes vara brist på tid och tillgänglig personal. En stor andel av de tillfrågade i 
studien menade även att de inte ville störa i en fungerande lek. Det framstod som tydligt att 
barns lek var av värde och att en vuxens närvaro riskerar att förstöra det barnen påbörjat. Nedan 
beskriver Stina ett tänkbart förhållningssätt till sitt eget deltagande i barns fria lek. 

Nä man kan ju vara närvarande i rummet också, alla barn vill ju inte att man leker, 
går in i själva leken för då kan man ju förstöra lek-magin också så att säga. Stina 

Stina beskriver i citatet ovan hur det är viktigt att vara närvarande i rummet där lek sker. Dock 
bör pedagogen vara försiktig så att inte det hon kallar lek-magi förstörs. Detta tolkar vi som att 
ett aktivt val görs av pedagogen då denne avstå från att delta i barns fria lek. Då leken upplevs 
ske på barnens egna villkor bör pedagogen respektera barnens önskemål att få leka själva. 
Egenvärdet av leken anses större än pedagogens behov av att aktivt delta i leken för att utveckla 
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andra kunskaper än de som barnet själv tillgodogör sig i leken.  Här ges barnet makten att äga 
sin lek och utformningen av denna samtidigt som dess önskemål om eget utrymme respekteras. 

 

Att inspirera, stödja och hjälpa  

De flesta av informanterna menar att rollen som inspiratör är central i uppdraget som pedagog.  
När barnen har svårt att starta en lek eller inte kommer vidare är det pedagogens uppgift att 
komma med inspiration till vidare lek. Kajsa beskriver nedan en strategi som kan användas i 
verksamheten. 

Ja det finns ju alltid några barn som, sådär, inte vet vad som ska göra, så man har 
ett litet kort så där som man slänger fram, med ideer och så.  Kajsa 

Ovan beskriver Kajsa att det förekommer barn på förskolan som har svårt att sysselsätta sig. 
Hon menar att hon som pedagog ska komma med förslag på sysselsättning. Utifrån Kajsas citat 
tolkar vi det som viktigt att pedagogen stöttar barn som inte själv kan starta upp en lek eller 
aktivitet. Barnen på förskolan bör vara sysselsatta och behöver hjälpas till ett beslut om de inte 
själva löser situationen.  Genom att komma med förslag på sysselsättning är förhoppningen att 
barnen ska hitta inspiration till lek. Det ger även pedagogen makt att styra över vilka lekar som 
kan bli aktuella då endast godtagbara sysselsättningar kommer på förslag. 

I vår insamlade data kan det utläsas att flertalet av pedagogerna är med och stöttar barnen i 
deras sociala samspel i leken. Flera av informanterna beskriver hur de använder sig själva som 
en brygga mellan barnen, som en slags hjälp i kommunikationen eller när konflikter ska lösas. 
Exempelvis föreslås genom att pedagogen agerar brygga mellan barnen kan ge dem möjlighet 
att arbeta med värdegrunden samt att reflektera kring sin egen del i ett socialt samspel. Vidare 
visar vår analys att flertalet av pedagogerna även hjälper barnen rent fysiskt i leken. Det kan 
vara i form av att delta i konstruktionslek, plocka fram material, instruera barnen eller förklara 
lekmaterial. De uppger även att de deltar i aktiviteter som kräver att en vuxen är närvarande ur 
säkerhetssynpunkt, exempelvis snickeri. I citatet nedan beskriver Stina på vilket sätt hon som 
pedagog kan behöva hjälpa barnen i deras lek. 

Absolut, det är nog mest att man ska komma och fika på caféet, doktorslekar, de vill 
spela spel med oss, kan du komma och pussla med mig, jag vill pärla, hur ska jag 
göra?.....hjälp mig att pärla, alltså det är olika situationer de kommer och ber de 
vill att man är med.  Stina 

Ovan beskriver Stina situationer där barnen själva ber om en vuxens hjälp för att kunna 
genomföra en av dem själva planerad aktivitet. Hon beskriver flera olika aktiviteter som sker 
på daglig basis i verksamheten och som barnen själva valt att sysselsätta sig med. Vår tolkning 
är att vid dessa tillfällen krävs att pedagogen deltar fysiskt med något praktiskt på inrådan av 
barnen. Kontakten sker på barnets villkor men pedagogens makt styr över i vilken utsträckning 
hjälpen kommer att ske. Exempelvis kan barnen uppmanas att försöka själva, vänta på sin tur 
eller välja en annan sysselsättning eller lek istället. Genom vår analys kan vi utläsa att det på 
förskolorna förekommer det som pedagogerna definierar som bra och mindre bra lek. När den 
vuxne uppmärksammar en lek som inte upplevs som god eller utvecklande styrs barnen över på 
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lekar som pedagogen anser som en bättre lek. I citatet nedan berättar Klara om hur hon tänker 
kring processen med att utveckla barns lek. 

Alltså lite vad man erbjuder för material och vilka lekar vi går in och initierar....vi 
går ju sällan in och leker katt. Utan då är det kanske att man är med mer inne i 
dockvrån och att man då är med och lagar mat och matar dockorna. Nu ska pappa 
gå till jobbet, att man försöker och visa en annan slags lek. Det är likadant när man 
leker med lego eller tågbana eller så, att man försöker visa hur man kan använda 
materialet och vad man kan leka. Försöka ta dem ett steg vidare. Klara 

Klara beskriver i sitt citat hur hon som pedagog kan initiera lekar i dockvrån där hon 
tillsammans med barnen lagar mat och matar dockor. Detta tolkar vi som att pedagogen erbjuder 
lekar som anses bra för barnet och verksamheten. Lek i dockvrån med matlagning och skötsel 
av dockor får ett högre värde än leken där barnen agerar katt.  Detsamma gäller det material 
som finns tillgängligt på förskolan, även där visas barnen det korrekta sättet att använda detta i 
sin lek. Utifrån Klaras citat utläser vi att styrningen i barnens lek kan vara ett sätt att hjälpa 
barnen att utveckla sin lek. Dock kan det även upplevas som att pedagogens makt medför att 
denne har sista ordet och mandatet att avgöra vilka lekar som ska få utvecklas och leva vidare 
och vilka som ska bromsas och ge mindre utrymme. 

 

Observera barn i den fria leken  

De tillfrågade pedagogerna menade att observation av barngruppen var en stor och viktig del 
av arbetet på förskolan. Den största delen av tiden uppmärksammas vad barnen företog sig även 
om pedagogerna inte deltog aktivt i barnens aktiviteter. Ida beskriver nedan att de hela tiden 
observerar barnen, något som inte alltid kan verka uppenbart för personer utanför 
verksamheten. 

Men vi står ju inte bara utan vi vet ju vad de gör, men jag kan känna det lite ibland. 
De står bara där på gården och har det skönt….lite så tror jag, men vi är ju alltid 
väl medvetna om vad de gör.  Ida 

I citatet ovan beskriver Ida att de alltid vet vad barnen gör och inte bara står på gården och har 
det skönt.  Detta tolkar vi som att pedagogerna hela tiden är medvetna om vad barnen gör på 
förskolan även om det utifrån kan upplevas som att de inte ser barnen.  Det innebär att de vuxna 
har kontroll över barnens lek och vad som sker i den. Pedagogen är alltid aktiv i barnens 
aktiviteter genom att vara närvarande och observera vad som sker även om det inte syns genom 
fysisk aktivitet. Många av pedagogerna visade dock att de hyste en tillit till barns egen förmåga 
att samspela med andra i leken och hålla sig inom förskolans regler. Det ses som en målsättning 
hos några av de tillfrågade att barnen själva ska kunna leka utan en vuxens inblandning. En av 
pedagogerna påtalade att den bästa leken sker utan vuxenstyrning, men att det hela tiden krävs 
en viss övervakning. Barnen på förskolan ges förtroendet att själva driva och utveckla sin lek 
medan pedagogen avgör om den är en lek som ska få fortgå. Pedagogerna i studien beskriver 
hur de även tar rollen som observatör för att kunna stödja barnen i sin utveckling och i sitt 
lärande. De kan på så vis fånga upp barnens intressen för att arbeta vidare kring dessa. De ges 
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även möjlighet att uppfatta var och hur de som pedagog ska välja att gå in i leken. I citatet nedan 
ger Åsa sin bild av hur en observatör kan agera i förskolan med syfte att utvärdera en rådande 
aktivitet 

Ja det gör det väl men jag är alltid aktiv om man säger, utan att kanske vara 
deltagande på det viset. Men då menar jag att jag kanske är aktiv genom att kolla 
klarar dom leka där, hur fungerar den leken, där funkar den inte och då, alltså det 
är mer när jag blir den där ögonmänniskan, jag är ju ändå aktiv som pedagog, jag 
ska ju se till att det fungerar, gör det inte det så får jag ju gå in.  Åsa 

Åsa beskriver att hon alltid är aktiv genom att studera vad och hur barnen leker. Hon berättar 
att hon försöker avgöra om leken fungerar och om barnen klarar av leken själva och gör de inte 
det så går hon in.  Enligt vår tolkning utvärderar och analyserar Åsa barnens lek genom att 
studera den. Genom att aktivt observera barnens aktivitet och samspel ges pedagogen möjlighet 
att fatta beslut om huruvida det krävs ett mer aktivt deltagande från dennes sida. Här har 
pedagogen makt över barnens lek genom att ta beslut om leken kan fortsätta eller styras om på 
något sätt. 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Med makt som är vårt begrepp har vi analyserat de citat som presenterats i vårt resultat och hur 
det kan visa sig i olika situationer på förskolan. Det visade sig att i vissa sammanhang skedde 
det på barns villkor medan i andra situationer på den vuxnes villkor. I flertalet av situationerna 
följde pedagogerna barnens intresse och befintlig lek men såg möjligheten att exempelvis skapa 
ett lärtillfälle. I studien ansågs barns inflytande och delaktighet viktigt och det var något som 
pedagogerna oftast tog i beaktande i sitt arbetssätt. 

Analysen av vårt insamlade material visar att fri lek kännetecknas av att det är aktiviteter där 
barnen själva styr över sina val och att det inte bör påverkas av pedagogens värderingar. Dock 
väcks frågan om hur fri leken på förskolan i dag verkligen är och om det ens är ett begrepp som 
bör användas. Resultatet påvisade att leken påverkas av rådande normer samt enskilda 
pedagogers beslut. Detta ses i till exempel miljöns utformning och pedagogers förhållningssätt 
samt lyhördheten för barns behov. 

Vidare framkom att lyhördhet samt att vara närvarande som pedagog ansågs vara viktiga 
egenskaper vid deltagande i barns fria lek.  Dessutom belystes vikten av att vara fantasifull och 
ha förmågan att ta barns perspektiv som användbara verktyg i yrket. Pedagogers deltagande i 
barns fria lek kan ses som olika roller beroende på syftet med deras närvaro. De olika roller vi 
kunde se utkristalliseras var en aktivt deltagande pedagog, en inspirerande-stödjande-hjälpande 
pedagog, en observerande pedagog eller som en undervisande pedagog.  
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Diskussion 
 

I vår diskussion kommer vi diskutera kring studiens resultat utifrån vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Syftet med föreliggande studie är att ge en fördjupad förståelse för 
pedagogers agerande i relation till barns lek. Vi har valt att fokusera på områdena makt och 
styrning i förskolan, miljö och lärande i leken då dessa områden framstått som mer 
framträdande i vår studie. Vi avslutar vår diskussion med förslag på fortsatt forskning utifrån 
resultatet av vår studie. 

 
Makt och styrning i förskolan 
 

Då makt och styrning är begrepp som genomsyrat vår studie och det vi hela tiden återkommit 
till under arbetets gång är detta en given del av vår diskussion. Hur pedagogen i förskolan väljer 
att använda sin makt anser vi kunna vara både pedagogens villkor men även på barnens egna 
villkor. Många gånger kanske det är så att barnens lek inte är så dålig som pedagogerna upplever 
den. Andra gånger kan det vara till stor hjälp för barnen att pedagogen ger barnen stöd i leken 
och det sociala samspelet. 

Resultatet i vår studie beskriver hur pedagoger i förskolan hamnar i situationer där de ibland 
måste använda sin makt genom att styra barnen till andra aktiviteter. Detta kan exempelvis vara 
när barnen sysselsätter sig med en lek som pedagogen anser vara en mindre bra lek. I vår 
tidigare forskning beskriver Tullgren (2004) temat att barn leker och det innebär att barn 
förväntas leka lekar som pedagoger anser meningsfulla och utvecklande. Författaren menar att 
lekar som innehåller mat och äta ofta anses som en bra lek i förskolan och att den låter andra 
lekar få ta mindre plats. Detta eftersom denna lek kan anpassas så att alla barn kan delta och få 
en roll i leken.  

Vidare visar vårt resultat att pedagogerna beskriver hur det förekommer situationer där de väljer 
att gå in i barns fria lek för att ge stöd och hjälp genom att agera en slags brygga emellan barnen. 
Detta kan innebära att hjälpa barnen att lösa konflikter men ofta även när det brister i 
kommunikationen mellan barnen. Johnson et al. (2005) i vår tidigare forskning benämner denna 
roll som lekkamrat där man aktivt är med barnen i leken. I denna roll är det viktigt att följa med 
i barnens lek och det som händer i den. Pedagogen får här möjlighet att ge barnen förutsättningar 
för socialt samspel och en möjlighet att lära ut regler i leken. 

Studien visar också att det ibland kan vara svårt att avgöra på vilket sätt deltagandet i leken ska 
ske eller om pedagogen ska avstå att delta och låta barnen leka själva. I vår tidigare forskning 
beskriver Lillemyr (2013) att det som pedagog är viktigt att närma sig barns lek med försiktighet 
och respektera lekens egen värde för barnen.  Författaren ifrågasätter vidare om det är möjligt 
som verksam i förskolan inte blanda sig i barns lek med tanke på att ansvaret för lärande, 
utveckling och omsorg ligger hos pedagogerna. En slutsats är dock att pedagogen bör bli 
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medveten om dennes inflytande i barns lek vare sig hen vill eller inte. Öhman (2011) beskriver 
att det är en stor utmaning för pedagoger att hitta ett positivt sätt att stödja varje individuellt 
barn i leken. Det handlar om att försöka hitta en balansgång mellan att stödja men inte störa 
barnen i deras lek.  

Flertalet av våra informanter diskuterade hur de skulle förhålla sig till barnens lek för att skapa 
trygghet och ge dem samma bemötande oavsett vilken personal de valde att vända sig till. Detta 
är inte något som vi uppmärksammat i tidigare forskning men som vi anser relevant att 
reflektera och diskutera kring. Oavsett hur pedagogerna väljer att använda sin makt kan det vara 
bra att diskutera och reflektera över dessa frågor i personalgruppen för att uppnå ett gemensamt 
förhållningssätt. Dahlbeck och Westlund (2015) menar att kunskap hela tiden förändras då 
samhället ändrar sig men även att barn och personalgrupp ser olika ut över tid. Pedagoger måste 
visa vilja och mod att hela tiden se saker som händer från olika perspektiv. Detta anser vi kan 
uppnås om pedagoger i förskolan hela tiden reflekterar och diskuterar sinsemellan för att ta del 
av och lära sig av varandras erfarenheter. Lillemyr (2013) menar att den grundläggande tanke 
pedagogerna har om barn och lek till stor del påverkar på vilket sätt hen deltar i leken.  

 

Miljö 
 

Utformningen av förskolans miljö och vilket material pedagogerna erbjuder barnen i deras fria 
lek var en roll och en orsak till deltagande som inte var självklar att ha med i uppstarten av 
arbetet. Men då samtliga av pedagogerna som deltagit i studien ansåg att det var en stor och 
relevant del för både dem själva och barnen i vardagen på förskolan blev det en viktig del av 
vår forskning. Det framkom i resultatet att genom att ha ett lyhört förhållningsätt samt genom 
att observera gruppen och de enskilda barnen kunde pedagogerna erbjuda en miljö som 
fungerade till just deras barngrupp. Isbell (2010) påtalar hur pedagogerna ska planera miljön på 
förskolan utifrån vilka miljöer, material och föremål de tror kommer utveckla och stimulera 
barnen i deras lek. Information kring barngruppens behov får pedagogen genom att studera de 
enskilda barnen medan de befinner sig i vad författaren kallar en meningsfull lek. För att till 
fullo förstå vad som sker kan leken observeras under en längre tid för att se vilka förändringar 
som förekommer i leken samt vilka beteenden som går att utläsa. I tidigare forskning beskriver 
författaren hur pedagogen kan uppmärksamma samspel och samarbete, höra hur barnen talar 
och uppmärksamma vad som fångar deras intresse under dessa observationer (Isbell, 2010). 

Utifrån vårt resultat upplevs andelen av reellt inflytande och delaktighet från barnen vara 
väldigt litet när det kommer till skapandet av den fysiska miljön på förskolan och vilket material 
som erbjuds.  Skolverket (2016) menar att en del i uppdraget består i att lyssna in olika sätt 
barnen kan tänkas uttrycka sina behov och intressen på. Detta skall sedan ligga till grund för 
hur verksamheten planeras och på vilket sätt miljön utformas. Isbell (2010) beskriver hur 
pedagoger genom att ställa frågor och lyssna till barnen får reda på vad de behöver i en aktuell 
aktivitet. Utifrån information från barnet kan pedagogen hjälpa barnet vidare med efterfrågat 
material eller rekvisita. Detta beskriver Pramling Samuelsson och Johansson (2009) i tidigare 
forskning som en av orsakerna till att barn bjuder in pedagogen i sin lek. Då den vuxne ses som 
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kompetent och kunnig ber barnen om hjälp med tillexempel framtagande av ett specifikt 
material de behöver i sin lek eller för att skapa rekvisita i form av skyltar eller andra texter. 

Pedagogerna vi talat med menar att de har möjlighet att styra vilket material och vilka miljöer 
de erbjuder barnen och därmed till viss del kontrollera vilka lekar som sker på förskolan. De 
kan välja material som främjar den lek som upplevs bra och utvecklande samtidigt som de har 
möjlighet att byta ut material som leder till fel lekar eller till lekar som inte utmanar barnen. 
Eriksson Bergström (2017) beskriver hur barns handlingsutrymme till stor del påverkas av ett 
rums fysiska ramar samt på vilket sätt barnen erbjuds lekmaterial. Rum med fysiska verktyg 
som med tydlighet visar vad de ska användas till minskar möjligheten för barnen att tolka 
rummets användningsområde på egen hand. Författaren använder dockvrån som exempel på en 
sådan miljö, i ett sådant rum sker oftast den lek som pedagogen planerat. Tidigare forskning vi 
tagit del av i vår studie motsätter sig att planera miljön på ett sätt som enbart erbjuder möjlighet 
till en specifik lek. Berggrensson och Cedervall (2015) menar att pedagogerna på förskolan bör 
erbjuda barn miljöer och material som är öppna och inte tenderar att framkalla en upplevelse 
av att barnen leker lekar som inte passar omgivningen.  Pedagogerna i vår studie menar även 
att de i leken ges möjlighet att genomföra undervisning och arbeta mot strävansmålen. Eriksson 
Bergström (2017) beskriver i ny forskning hur läroplanens förstärkta uppdrag medför att 
didaktiska miljöer blir vanligare på förskolorna. I dessa miljöer ges pedagogen möjlighet att 
styra in barnen på ett valt lärande genom att presentera material som ska leda till en ökad 
förståelse kring exempelvis läsning eller matematik. 

 

Lärande i leken 
 

En framträdande roll och en av de mest benämnda orsakerna till pedagogens deltagande i barns 
fria lek var för att få in ett lärande i leken. Många av de tillfrågade informanterna menade att 
de ofta riktade barnens uppmärksamhet mot något de ville att barnen skulle utveckla sin 
kunskap kring eller knöt leken till något barnen tidigare uppmärksammats på i förskolan. 
Skolverket (2016) beskriver hur pedagoger i förskolan medvetet skall använda sig av leken för 
att främja barns utveckling och lärande. Leken anses vara viktig för att utveckla barns 
kunskaper och ska genomsyra förskolans verksamhet. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2003) menar att den pedagogiska verksamheten påverkas avsevärt av huruvida pedagoger 
integrerar eller separerar aspekterna lek och lärande. Enligt författarna innefattar detta både att 
se och uppmuntra ett lärande i leken samt att ha en förståelse för hur lekfullhet leder till ett 
lärande hos barnet. 

Flera av pedagogerna i studien berättade hur de mer och mer gått ifrån det som kan anses som 
traditionella samlingar och undervisningssituationer på sina förskolor. De menade att det bästa 
sättet att fånga barnen troligtvis inte var i dessa sammanhang utan att ett lärande kan ske 
spontant när barnen upplevs mottagliga. Det innebär inte att undervisningen är oplanerad rakt 
igenom och att det inte finns en specifik tanke med vad barnen ska tillgodogöra sig för 
kunskaper. En av pedagogerna berättade att de i arbetslaget planerade och samlade in material 
som kunde användas för att arbeta mot ett specifikt lärande och att detta användes när tillfälle 
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gavs och inte som tidigare vid specifika klockslag och förutbestämda dagar. Hansen och Nilsson 
(2015) beskriver hur barn kan upplevas protestera mot vuxenstyrda aktiviteter så som 
exempelvis samlingar genom att vägra delta, avbryta och störa andra barn. Samma barn som 
protesterat kan utan problem lyssna, och visa hänsyn i situationer där de upplever innehållet 
som intressant och meningsfullt. Som pedagog bör man uppmärksamma dessa skiftningar och 
hitta dessa tillfällen och sammanhang där barnen upplevs koncentrerade inför innehållet. 
Författarna beskriver i tidigare forskning hur pedagogerna kan låta barnen äga innehållet i det 
som startats genom lek och utifrån detta utveckla kunskaper (Hansen och Nilsson , 2015). 

De tillfrågade pedagogerna är dock tydliga med att lärandet skall vara lustfyllt och ske på 
barnens villkor. Att det är positivt att vara följsam och integrera ett lärande utan att störa leken. 
Många av pedagogerna påpekar att det ska vara fritt för barnen att delta och att ingen ska behöva 
tvingas till en sysselsättning och att de när som helst ska kunna lämna aktiviteten för att leka 
med något annat. Lillemyr (2013) understryker i tidigare forskning att leken är barns egen värld 
och om en pedagog väljer att gå in i den måste denne respektera detta. Författaren menar vidare 
att det finns föreställningar om att barnen inte ska störas i sin lek men att det ändå finns fördelar 
med att som vuxen delta i barnens lek. Detta förutsatt att pedagogen går in i leken med 
försiktighet och respekt, med andra ord, på barnens villkor. Det är av vikt att innan den vuxne 
bestämmer sig för att gå in barnens lek i syfte att använda den i pedagogiskt arbete så ska denne 
ha tänkt igenom sitt deltagande och tydligt formulerat målet med sitt agerande (Lillemyr, 2013). 
De pedagoger vi talat med i föreliggande studie påtalade inte att lek skulle kunna vara ett hinder 
för lärande eller att ett lärande kan skada leken. Detta förutsatt att det genomförs med en 
fingertoppskänsla och som vi tidigare tryckt på, med en respekt för barnens lekvärld. Detta ger 
Pramling Samuelsson och Johansson(2006) stöd för i tidigare forskning där de menar att ett 
lekfullt lärande är något som förskolans pedagoger värderar högt. Cecchin (2012) menar att lek 
och lärande har satts i relation på ett paradoxalt sätt i och med att läroplanens pedagogiska 
målsättningar. Dels finns åsikter om att barn själva lär och utvecklas i leken och bör därför 
lämnas ifred utan lärokrav från inblandade pedagoger. Andra påtalar att leken främjar barns 
lärande och att lärande kan ske i en högre takt och dessa fantastiska kvaliteter bör utnyttjas i 
lärandeprocessen.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Delar av vårt insamlade material som vi inte redovisar i denna studie visade att pedagogerna 
ofta i sitt arbete med barnen ställdes inför en del svåra besluta att fatta. Vilka beslut som skulle 
fattas berodde många gånger på kontexten runt barnet. Detta innebär att pedagogen måste vara 
flexibel och hela tiden reflektera över hur olika situationer kan lösas. Detta skulle kunna 
undersökas närmre genom observationer och på så sätt se strategier och metoder de använder 
sig av i olika situationer i förskolan.
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Hej. 

Vi som kontaktar er heter Malin Furbo och Nathalie Fjällstål och vi läser 
förskollärarprogrammet på Högskolan Väst. Under termin 6 skriver vi vårt examensarbete och 
vi har valt att titta på pedagogens roll i den fria leken på förskolan. Syftet med studien är att 
undersöka pedagogers resonemang om det egna deltagande i den fria leken. 

Vi kommer att samla in data till vårt examensarbete genom att intervjua pedagoger som arbetar 
på förskolor i närområdet. Intervjuerna kommer att dokumenteras genom ljudupptagning för att 
sedan ligga till grund för vårt arbete. Val av tid och plats kommer vi gemensamt överens om 
utifrån vad som passar er och verksamheten. Intervjuerna kommer att äga rum någon gång 
mellan 11/4-20/4 eller efter överenskommelse. Vår förhoppning är att du är intresserad av att 
delta i vår undersökning och har möjlighet att avsätta ca 1,5timme för ett samtal. 

Under vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets etiska principer, vilket innebär att allt deltagande 
i undersökningen är helt frivilligt och att alla deltagare har möjligheten att när som helst välja 
att avsluta sitt samarbete med oss och deltagande i studien godkänns skriftligt. 

All information som lämnas kommer behandlas anonymt, inga namn på personer eller förskolor 
ska kunna identifieras i vårt arbete, och insamlad data kommer endast att användas i vårt 
examensarbete. Ljud och textmaterial kommer att förvaras säkert för att förhindra spridning till 
obehörig. 

 

Vid frågor vänligen kontakta oss eller vår handledare via telefon eller mail.  

Vi ser fram emot ett framtida samarbete, med vänlig hälsning 

 
Malin Furbo        Nathalie Fjällstål 

 
E-mail: malin.furbo@student.hv.se                               E-mail: nathalie.fjallstal@student.hv.se 

Tel: 073-943 74 83                                                         Tel: 070-230 75 61 

 
Handledare: Ingrid Granbom 

E-mail: ingrid.granbom@hv.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 

 

Inledande frågor: 

• Examensår. 
• År i yrket. 
• Ålder. 
• Kön 
• Befattning. 

 

Uppdraget: 

• Hur ser man på den fria leken? 
• Viktiga egenskaper hos pedagogen när man deltar i den fria leken? 

 

Organisation: 

• Förutsättningar för fri lek? 
• Hinder för fri lek? 
• Hur är den fria leken organiserad? 

 

Deltagande: 

• Hur deltar man? 
• Varför deltar man? 
• Varför deltar man inte? 

 

Övrigt: 

Egna reflektioner/tankar 
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Vi har valt att fördela samtliga förekommande uppgifter av vårt examensarbete jämt 
sinsemellan.  

 

Malin Furbo  Nathalie Fjällstål 
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